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O trzech gynandromorfach mrowki wscieklicy

marszczystej.

{Myrmica rugulosa Nyl.).

(Sur les trois gynandromorphes de la fourmi Myrmica rugulosa Nyl).

Napisa}:

JAROSLAW LOMNICKI.

Preparuj%o materjaly, zebrane podczas wycieczki Muzeum
im. Dzieduszyokioh na Pomorze, odbytej w r. 1922, natknq,lem

si^ na jeden sloiczek, w ktorym z czterema okazami robotnic

Myrmica rugulosa Nyl. byly trzy okazy skrzydlate, okazuj^ce

si^ jako poSrednie mi^dzy samcami a samicami (rys. 1 i 2).

"Wnosz^ z tego, ze pomieszczone byly w jednym sloiczku , ze

zostaly wzi^te z jednego gniazda. Okazy te poohodzq, z obszaru.

mi^dzy Kartuzami a Kielpinem z dnia 1 wrzesnia 1922 r.

Opis okaz6w.

I. Okaz o skrzydlacli z uiyJkowaniem niedoskonalem,

o r^kojesoi (trzonku) prawego roi^ka zakrzywionej, mesonotum

po ozqsci z prawej strony samczem, o epinotum symetryoznem

o krotkicb z^bkaoh. Przysadki plodowe nie wystajq,.

Dlugosc ciala 6 mm,' Glowa wielka podobnie jak u samioy,

ale przytem wzi^ta z oczyma szersza od dlugo^oi wzi^tej od

potylioy do nasady i;uwaczek, przez co zbliia si§ do postaci

glowy samca. Kzezba glowy odpowiada samicy. Taki^e barwa

glowy jest brunatna jak u samicy a uie ozarna jak u samca,

z wyj^fckiem brzegu zujq,cego zuwaczek, oczu, nadustka, polka

czolowego i kilku niesymetrycznie rozmieszczonych i po cz^sci

ze sob^ zlanycb plam na czole, ciemieniu, skroniach i potylioy,

ktore sq, b^dzto ozarne, b^dzto od tl& ciemniejsze. Eozmieszcze-
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nie barwy brunatnej i plam ciemnyeli da si^ uj%c nast^puj^co:

Na wewn^trz od lisfcwy czolowej lewej jest czoJo oiemne, to

przycmienie rozszerza si^ na ciemieniu w wielkq, plam^, w kto-

rej lezq, lewe i srodkowe przyoczko. Szersze jest pole przyc-

mione po prawej stronie czola wewn^trz listw czoZowych, cho-

ciaz przedniej cz^sci listwy czolowej nie dosi^ga. To pole

przycmione w tyle czola l^czy si^ z lewem, nadto ei%gnie si§

od niego smuga do przyoczka prawego — na ciemieniu przed

Eys. 1.

Eys. 2.

Gynandromorfy Myrmica rugulosa Nyl. Kartuzy - KieJpin 1. IX. 1922.

(Fotograficzne zdj§cia Dra Stronskiego).

przyoczkiem przerwana — ale przy niem na zewn^trz i w tyle

znowu si^ okazuj^ca. Przycmiony jest te^ tylny brzeg poty-

licy, na skroni prawej dwie smugi gorna przerwana i dolna

cala poza okiem, na skroni lewej dolna smuga tez ku tylowi

si^ oi^gn^ca. U tego okazu z lewej strony dobrze takze pod

okiem widac ciemn^ izolowan^ plamk^. Popstrzen dolnej strony

glowy u tego i nast^pnycb okazow zreszt^ nie badano. Po-

dobn% postac gJowy ma okaz drugi (rys. 3).
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Roiki 12-czIonkowe. Lewy rozek ma trzonek plaski, lekko

zgi^ty, ku konoowi rozszerzony, krotki, bo dlugosci 4— 5 pierw-

szycli czZonkow biozyka. Pierwszy ozlon biozyka nieoo dluzszy

niz 2— 5 z osobna, ozlonki biczyka 6 i 7, moze nieoo wi^ksze

od poprzedzaj^oych je, stanowi% przejscie do czterech ostat-

nicli tworzq,cyoh buiawk^. Zresztq. rozek ten jest podobny do

roika okazu trzeciego (rys. 4). Przypomina on roiek samicy

w ilosci ozionkow, ale rozni si^ od niego znacznie k r 6 1-

szym trzonkiem, w czem zbliia si^ do rozka samca. Eo-

i^ek prawy ma r^kojesc ku konoowi mocno do wn^trza zakrzy-

wionq,, czem glownie si^ roini od lewego.

Tuiow ma pronotum przewaznie grubo marszozyste i bru-

natne podobnie jak u samicy, ale nie si^gaj^oe tak wysoko jak

u niej. "W profilu widac, ie pronotum zajmuje z przedniej po-

Grlowa z wierzchu. Eys. 4. Ro^ek prawy.

wierzohni tulowia tylko nieoo ponad polow^ jej wysokosci,

w czem widac zblii;enie do samca.

Mesonotum jest z lewej strony brunatne z wyj^tkiem
oiemno poplamionego pobliia nasady skrzydla i wzdluz row-

kowane jak u samioy. Z prawej strony w przedniej oz^soi

jest gladkie, lsniq;Ce i czarne a ta oz^sc jest oddzielona — row-
kiem biegn^cym z zewn^trz od przodu ku tyJowi i do wn^-
trza — od cz^sci tylnej, podluznie rowkowanej i juz nie cal-

kiem czarnej, ale brunatno upstrzonej. Z oharakterystycznyoli

wi^c dla samcow wielu Myrmioinow rowkow zbieinych meso-

notum zaobowal si^ tylko prawy przedni. U tego okazu szoze-

goly rozkladu barw na mesonotum zresztq, pomijamy.

Scutellum brunatne z przodu, z tylu czarne, jest wzdluz
rowkowane, podobne do samiczego.

Epinotum wzdluz brozdkowane w cz^soi grzbietnej a glad-

kie u cz^soi spadzistej i pstre z wierzchu, bo cz^soiowo czarne,
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cz^sciowo brunatne, o rozkladzie barw niesymetrycznym , ma
z^by tr6jkq,tne i ostre nie diuisze od szerokosci. Z^by te wi^c

8^ wydatniejsze nieco od samczych, daleko im jednak do dlu-

gosci dlugich oierni samioy.

SkrzydZa u osobnika tego okazuj^ upo^ledzenie w roz-

woju. Wlosy na stopach ukoSnie odstajf^.

Pomostek i zapomostek nieco grubsze nij^ u samic, z^b

dolny pomostka ledwie zaznaczony, jak to bywa u samoa;

pomostek ciemno popstrzony, zapomostek brunatny, pomostek

Ti gory i arodek wierzchniej strony zapomostka gladkie.

Odwlok wlasciwy 5 - obr^czkowy, ale bez wystaj ^cycb

przysadek pZodowych. Odwlok tego okazu przedstawia rys. 5.

Wediug ilosci zewn^trznie widzialnych obr^czek odwiok ten

naleiy uwa^ao za samczy. Barwa od-

wloka jasna u tego okazu pochodzi, bye

moze, z dJugiej maceraoji.

II. Okaz o skrzydtach z uzyJkowa-

niem nienormalnem , o ro^kach dobrze
Eys. 5. Odwlok z zapo- ^ \ j. s.'

^, . , . ^ '^ rozwinietych, mesonotum przewaznie po
mostkiem z lewej strony i j i r r

z g6ry. lewej stronie l^m^cem, epmotum niesy-

metrycznem, gdyii o z^bie prawym krot-

szym. Odwiok podczas liczenia obr^czek zostai nieco rozciq,-

gni^ty i przez to znieksztalcony.

Dlugo^c wydaje si^ przy mierzeniu nieco wi^ksza ponad

6 mm, przypisac to jednak naleiy wtornemu rozci^gni^ciu od-

wZoka i przyj^c jak dla poprzedniego okazu 6 mm. Glowa tego

okazu, przedstawiona na rys. 3, podobna jest do glowy okazu

pierwszego, wi^c wielka a przytem szersza od dJugosci (pojmo-

wanej tak, jak u okazu poprzedniego). Rzezba glowy odpo-

wiada samioy. Barwa glowy a wlasciwie rozmieszczenie barwy

brunatnej i czarnej jak u okazu pierwszego, pomin^wszy u czola,

ciemienia , na skroniacb. i potylicy, gdzie rozmieszczenie tych

barw jest nieco odmienne i bardziej symetryczne; mianowicie

od tla jasniejszego brunatnego mniej lub wi^cej wyraznie od-

bijajq, dwa podluzne ciemniejsze paski, ci^gnqce si^ z kazdej

strony od listwy czolowej do odpowiadaj%cego tej stronie tyl-

nego przyoczka. Skronie za oczyma maj^ rowniei; ciemne plamy:

z lewej strony gornq, przylegaj^cq, do oka, oddzielnq, od plamki

spodniej strony glowy, z prawej obydwie zlane ze sob%.
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Roiki 12-czlonkowe. Lewy ro4ek ma trzonek plaski, lekko

zgi^ty, ku koncowi slabo rozszerzony i zgrubialy, krotki, bo

dlugosci 4 pierwszyob czlonkow biczyka. Pierwszy czlonek bi-

czyka grubszy od nast^puj^cycb ale nie dluzszy od drugiego,

trzeci do pi^itego nieoo krotsze, rowne, 6 i 7 moie nieco wi^k-

sze, stanowiq, przejScie do bulawki z ostatnicb 4 czlonkow

utworzonej. Zresztq, rozek ten podobny iesfc do roiika okazu

trzeciego (rys. 4). podobiefistwie roika tego po oz^^oi do

samiczego, po ozq^ci do samczego, to samo rzeo mo^na, co si^

powiedzialo o ro!z:ku okazu pierwszego. Eo^ek prawy ma r^ko-

je§6 ku koncowi nadmiernie rozszerzonq, , ozem glownie si^

rozni od lewego. Ozlonki biczyka 3—6 rowne, siodmy nieco

wi^kszy stanowi przejscie do 4-cztonkowej bulawki.

Tulow ma pronotum podobne jak u okazu pierwszego i takze

si^gaj^ce do polowy mniej wi^cej wysoko^oi tulowia z przodu.

Mesonotum jest w znacznej cz^^ci brunatne i wzdlui^ row-

kowane jak u samicy, ma przy nasadzie lewego skrzydla dui%

czarnq, plam^ i drobnq, tni przed nasadq., z prawej strony

u samej nasady plamy czarnej nie ma, natomiast na wewn%trz

od niej jest ciemna podlu^na smuga, rozszerzaj^ca si^ ku przo-

dowi w wielkq, ciemnq, plam^, 8i^gaj^c% przed nasadq, skrzydla

do brzegu przednio - zewn^trznego mesonotum. Z linij zbiei-

nych, wyst^pujq,cych na mesonotum samca, widao u naszego

okazu dwa szoz^itki. Z lewej strony jest to rowek ukosny,

ktory nie dosi^ga brzegu mesonotum i przed linj% posrodkow^

(linj^ symetrji) mesonotum si^ gubi, z prawej strony ciq,gnie

si^ jako rowek gi^boki od brzegu zewn^trznego mesonotum

jego prawym bokiem do grzbietu i osiqjgnq,wszy grzbiet urywa
si^. Cz^sc przednia srodkowa mesonotum zawarta mi^dzy temi

linjami i ioh przedluiieniem jest tylko po Srodku i z lewej

strony w wi^kszym rozmiarze czarna i miejsoami gladka, na-

tomiast z prawej strony jest w tej oz^sci mesonotum duza

brunatna plama z wyraznem brozdkowaniem a od niej na

prawo pozostalo jedynie przy rowku samym male polko ozarne.

Na scutellum brunatnem o czarnym tylnym koncu jest

niesymetryczna czarna plama, ci^ign^ca si^ od tylu z lewej

strony ku przodowi na praw^, strong.

Epinotum wzdlu^ rowkowane u cz^sci grzbietnej, u oz^-

soi spadzistej gtadkie, jest z wierzcbu brunatne, oiemno nie-
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symetrycznie upstrzone. Jest ono nie tylko w rozkJadzie barw
ale i postaciowo niesymetryczne, gdyi z prawej strony konozy
si? t^pym z^bem, oo prawda wydatniejszym ni^ u samca, z le-

wej za^ strony cierniem o wiele dtuiiszym, nie dosi^gaj^cym
jednak wydatnosci ciernia samiczego.

Skrzydta o u^ylkowaniu nienormalnem. "Wlosy na stopach
ukoiSnie odstajq,.

Pomostek i zapomostek nieco grubsze, niz u samic. Zq,b

dolny pomostka drobny podobnie jak u pierwszego okazu. Po-
mostek brunatny czarno niesymetrycznie upstrzony, zapomo-
stek brunatny, pomostek u gory i ^rodek wierzohniej strony

zapomostka giiadkie.

Odwlok wlasciwy 5 - obrqozkowy. barwie odwJoka to

samo mozna powiedziec, co przy okazie pierwszym.

III. Okaz o uiyJkowaniu skrzydel niedoskonalem, o r^ko-

je^oi lewego roika na koncu skrzywionej, mesonotum z przodu

przewa^nie po prawej stronie lsniq,cem, epinotum niesymetrycz-

nem, bo lewy oiern krotszy, przysadkacli plodowyoh wyster-

czajq;Oycb.

DIugos6 6 Trvm. Glowa podobna do glow okazow pierw-

szego i drugiego (rys. 3), wi^o wielka a przy tem szersza od

dlugosoi (pojmowanej tak
,
jak u okazow porzednich). Rzezba

gtowy odpowiada samicy. Barwa glowy jest brunatna, z wy-
j^itkiem brzegu iuj^cego iuwaczek, oczu, nadustka, polka czo-

lowego i niesymetrycznie rozmieszczonych i pozlewanyoh z sob%

plam na czole, ciemieniu, skroniach i potylicy, ktore sq, bqdzto

czarne, bq,dzto od tla ciemniejsze. Na wierzchu gtowy pozo-

staty (wobec rozszerzenia ciemnej barwy) brunatne: czolo na

wewn^trz od listw ozolowych, z lewej strony w wi^kszym roz-

miarze, z prawej tylko w wqskim pasku tu^ przy listwie, i boki

glowy nad oczyma, z lewej strony jako szeroki pas od nasady

^uwaczek do tylnego brzegu potylicy a z prawej strony jako

szeroka plama nie dosi^gaj^ca jednak tylnego brzegu potylicy.

Roiki 12 - czlonkowe. Prawy ro^ek (rys. 4) ma trzonek

plaski, lekko zgi^ty, ku koncowi rozszerzony, krotki, gdy^ za-

ledwie dlugosci moie 3 czlonkow nast^pnych razem wzi^tych.

Pierwszy zgrubialy czlon biczyka nieco krotszy od drugiego,

ten dluzszy od 3—6 kazdego z osobna , ktore sq mniej wi^oej

rowne, szosty i siodmy, mo^e nieco wi^ksze, stanowiq. przejscie
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do czterech nast^pnycli tworz^cych bulawk^. Ro^ek lewy, po-

dobny do prawego, ma r^kojesc w koncowej cz^sci nienormal-

nie zakrzywion^ ku gorze, dlugosei 4 nast^puj^cych czlonkow

biczyka, czlonek 1 biozyka nieco dlu^szy od drugiego.

Tulow ma pronotum marszczyste i brunatne z trzema

polami gladszemi i ciemniejszemi od tia, niesymetrycznie roz-

mieszczonemi , z ktorych jedno z lewej strony nad biodrem,

jedno z tej samej strony tuz na granicy mesonotum, jedno

wreszcie z prawej strony, zajmujqce znaczn% cz^sc boku a:z

do granicy z mesonotum. Takie u tego okazu stosnnek wyso-

koi§ci pronotum do wysokosci catego tulowia z przodu jest

taki sam jak u okazu pierwszego.

Mesonotum ma tie brunatne. Czarne lub ciemniejsze od

tla s^: plama nieregularna z j^drem brunatnem na samym
przodzie po srodku rozci^gaj%ca si§ ku tylowi i ku prawej stro-

nie, nie dosi^gajq,ca jednak ani srodka, ani brzegu bocznego

mesonotum, plama przy nasadzie skrzydia prawego i drobna

plamka przed nasadq, skrzydia lewego, ktora si^ przedluia

w smug^, ci^gnq,c^ si^ w pewnem oddaleniu na wewnq,trz od

Hasady skrzydla az do tylnego brzegu mesonotum. Przy tem

jest mesonotum marszczyste i tylko przednia plama czarna

jest miejscami gtadka. Z linij zbie^nycb mesonotum samca

jest tylko z prawej strony zachowany maiy szcz^tek rowka,

ostro odcinaj^cego ciemnq, plam^ od tla brunatnego, ktory je-

dnak ani brzegu mesonotum nie dosi^ga ani jego linji posrod-

kowej.

Scutellum rowkowane i czarne, jedynie jego nasada jest

brunatna i to szerzej z lewej ni^ z prawej strony.

Epinotum w nasadzie brunatne, zresztej, z wierzchu czarne,

jest na grzbiecie wzdtuz rowkowane, na spadzistej oz^soi gtad-

kie i niesymetryczne, gdyz z^b lewy jest wyraznie krotszy od

prawego, ktoremu jednak jeszcze daleko do wydatnosci ciernia

samiczego-

Skrzydla z uzylkowaniem niedoskonalem. Wlosy na sto-

pacb ukosnie odstaj%.

Pomostek i zapomostek grubsze niA u samic, z%b dolny

pomostka drobny podobnie jak u poprzednicb okazow
;
pomo-

stek czarny, zapomostek ciemnobrunatny, oba gladkie i l^niq,ce.

Odwlok wlasciwy tego okazu nastrqcza trudnosci przy li-

czeniu obr^czek, gdyz tergit pi^ty tak slabo wystaje, ie zo-
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staje w^tpliwosc, ozy w ogole istnieje. Ten niedostatek jest

jednak nagrodzony u naszego okazu przysadkami plodowemi,

wysterczajq,cemi i dozwalajq;Cemi oznaczyc odwlok jego jako

samczy. Przysadki te sq, jednak mniejsze niz u samcow nor-

malnych. Barwa odwtoka moie nieoo oiemniejaza nii u oka-

zow poprzednio opisanych.

Zestawienle opis6w szczeg61owyeh w obraz og61ny.

Trzy szczegoiowo powyzej opisane okazy wscieklicy Myr-

mica rugulosa Nyl. , chociaz w niektorych szozegoJtach roiniq,

si^ od siebie, to jednak okazujq, w calej swojej budowie tak

daleko id^c^ zgodnosc, ze uwai^ac je naleiy jako odbiegaj^ce

od normy nie w kierunkach rozbieinych , ale na ogol w spo-

sob jednolicie ten sam.

Skrzydlate te mrowki maj^ skrzydla jakby uposledzone

w rozwoju, z uiyJkowaniem niedoskonaJem lub nienormalnem,

ie jednak sprawa u^ylkowania nie I^czy si^ scisle ze sprawq,

rozdzialu cecli samczyoh i samiozych, wi^c jej blizej przy opi-

sach szczegolowyoli nie rozpatrywano.

Okazy nasze sq, wi^ksze od samcow, gdyi majq. dtugo^c

6 mm. Okazuj^ si^ one w ezi^sci przedniej ciala wi^cej zgodne

z samioami, w cz^sci tylnej z samcami i to w sposob nast^-

puj^cy

:

Glowa, w postaci taka sama u wszystkich trzech okazow,

jest zgodna z glowq samicy, od ktorej jednak rozini si^: 1. wi^k-

sz^ szerokosciq,, co widao z rys. 3 i 2. stosunkowo wi^kszem roz-

przestrzenieniem barwy czarnej lub ciemniej brunatnej. W roz-

kladzie plam czarnyoh lub ciemniej brunatnycli sq, u naszyoh

okazow roznice, jednakze wspolne im jest np. to, ie zawsze

boki glowy pozostaj^ nad oczyma w pewnym rozmiarze bru-

natne i ie na skroniach za oczyma wyst^puj^ ciemne uplamie-

nia. Te dwie cechy odchylajq glow^ w kierunku samca.

Eoiki s^ 12-oztonkowe, zatem w ilosoi oztonkow samicze,

natomiast stosunki dtugosci cztonkow sq. odmienne z odchyle-

niem ku samcom. Mianowicie jest trzonek plaski i krotki; gdy
u samicy ma dlugosc okolo 8 nast^puj^cych cztonkow biczyka

razem wzi^tych , to u naszyoh okazow waha si^ jego diugoso

od 3— 5 nast^puj^iCych cztonkow biczyka razem wzi^tych (u sam-

cow trzonek ma dtugo^c 2 cztonkow biczyka nast^pujqcych).
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Cztonek pierwszy biczyka jest zgrubialy i mniej wi^cej tej

dlugoSoi CO drugi , trzeoi do pi%tego s% krotsze i sobie rowne

mniej wi^cej, szosty zwykle grubszy od poprzednioh, siodmy

zwykle grubszy i diuzszy, stanowi przej^cie do 4 - czlonkowej

bulawki. Od tej normy w dlugo^oi czJonkow — jak to z po-

rownania z opisami szczegolowemi widac — istniejq, drobne od-

chylenia, zwiaszcza trzonki okazuj% skionnoso do teratologioz-

nycL. zboczen. Roi;ek prawy okazu trzeoiego, przedstawiony na

rys. 4. okazuje od normy odbiegaj^oe skrooenie pierwszego

ozlonka biczyka. Barwa rozkow brunatna i dlugo^oi czlonkow

biczyka sq. zgodniejsze z samio^ niz z samcem.

Tulow w rzezbie i barwie zgodny jest z tulowiem samicy,

jednakze przedtulowie u przedniej strony nie zaohodzi tak wy-

soko jak u niej, w czem okazuje si^ zbli^enie do samca. Ciemne

uplamienie tulowia obfitsze niz u samicy, "w czem widoczne

zbli^enie do samca o ozarnym tulowiu, przy czem rozmieszcze-

nie poplamien ciemnych jest niesymetryczne i to rozmaicie

niesymetryczne u kazdego z trzeoh okazow. Z plam ciemnych

najwa^niejsza wyst^puje u przodu mesonotum odpowiadajqc

tr6jkq,tnemu polu mesonotum samca, ktore jest u niego glad-

kie i odgraniczone dwoma rowkami zbieinemi ku tylowi. Otoii

u naszych okazow jest przednia plama czarna mesonotum, row-

niei giadka, ale rozwin^la si§ niezupelnie i niesymetrycznie,

zajmuj^c bq.dzto wi^oej praw% strong przodu mesonotum, bq.dzto

lewq. Interesujq;ce jest, ie barwa samcza w tych terytorjach

jest zwi^jZana z samczq, skulptur%. Tak^e ulamkowe cz^sci row-

kow zbie^nych wyst^puj% u naszych okazow b^jdzto z jednej

strony, b%dzto z obydwu, ale wowczas tei niesymetrycznie.

Epinotum zakonczone dwoma z^bkami wydatniejszemi ni^

u samca, ale mniejszemi od cierni samicy i rownemi tylko u je-

dnego okazu, u dwu pozostalych jest jeden, w jednym wy-

padku lewy, w drugim prawy, niesymetrycznie przedJuzony.

Petiolus i postpetiolus sq, w postaoi podobne do tych cz^-

sci ciala samca, w barwie i rzezbie s% poSrednie, okazuj^c si^

u jednego okazu gladkie jak u samca.

Odwiok wlasciwy jest samczy, gdyi; poliozono u dwu
okazow 5 tergitow, u jednego nie mozna bylo stwierdzic sta-

nowczo obecnosci piqitej obrq|Czki, natomiast ten okaz ma wy-
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stajq,ee samcze plodowe przysadki, chooiai; mniejsze ni^ u nor-

malnego samca, podozas gdy u pozostalych okazow przysadki

przynajmniej wyraznie nie wystaj^, jak to widac z rysunku 6.

W n i s k i.

Z powyiszego wynika, ie nasze okazy przedstawiaj% anor-

malne poJ^czenie cech samiczycli i samczyoh ogolnie jedna-

kiego typu. Mianowicie jest przednia cz^sc oiala po pomostek
przewaznie samicza, jednakiie z odchyleniem niektorych cecli,

mianowicie postaci ogolnej glowy, jej ubarwienia, dlugo^oi

trzonkow rozkow, rozprzestrzenienia pronotum, rzezby i barwy
mesonotum i uzbrojenia epinotum, w kierunku samczym. Po-

mostek i zapomostek sq. samcze w postaci, jednakze wykazuj%
odchylenie u dwu okazow w barwie i rzezbie w kierunku sa-

micy, wreszcie odwlok jest samczy ale okazuje w porownaniu

z samcem normalnym pewne upoSledzenie w rozwoju, jak to

widac przedewszystkiem w stabym rozwoju przysadek plodo-

wycb u dwu okazow nawet nie wystajq,oyoh lub tei nie daj^-

cycb si^ wyraznie odroinic.

Jeslibysmy usitowali nasze okazy zaliczyc do jednej z klas^

na ktore podzielono tak zwane hermafrodyty owadzie *), to mu-
sielibysmy je uznac zarazem za hermafrodyty czolowe (grupa

trzecia) z podzialem na cz^sd ciala przedniq., przewaznie sami-

czq, — z niektoremi jednak cechami posredniemi mi^dzy

samcem i samic^ — i cz^^c ciaia tylnq, samczq, , z o s I a b i e-

niem jednakie cech typowo samozych, i za hermafrodyty la-

teralne (grupa pierwsza) ze wzgl^du na przewaZanie gladkiego

pola mesonotum samczego raz wi^cej z prawej raz z lewej

strony i ze wzgl^du na zbliienie u dwu okazow z^ba epino-

tum jednej strony do samczego z drugiej do ciernia samiczego.

Zeby nasze okazy byly hermafrodytami w scislejszem zna-

ozeniu ^), jest maJo prawdopodobne, w kaZdym razie s^j to, jak

z powyiiej podanego rozdzialu cech samczych i samiozych wy-
nika, gynandromorfy bye moze zarazem do pewnego stop-

nia interseksualne, ze wzgl^du na wystq,pienie takZe cech

nierozdzielonych a posrednich.

1) K. Escherich. Die Ameise. II. Aufl. Braunschweig 1917. Str. 60.

2) E. Goldsohmidt. Mechanismus und Physiologie der GescUeclits-

bestimmung. Berlin 1920. Str. 159.
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Zaznaczyc w konou nale^y, ^e osobniki zbadane okazuj^

pewne uposledzenie w rozwoju, oo widac nie tylko na odwloku

ale tei; w skrzydlaoh. Takze rozki okazuj^ sklonnoso do terato-

logioznych zboczen.

ZUSAMMENFASSUNG,
In den Sammlungen , die aus der Excursion des Dziedu-

szyckisohen Museums im J. 1922. in die Pommersche Wojewod-
schaft stammen, habe icb ein Glaschen mit dem Ameisen aus

der Umgebung zwischen Kartuzy und KieJpin vom 1. Septem-

ber 1922. gefunden. In demselben waren 4 Arbeiterinnen der

Myrmica rugulosa Nyl. und drei gefliigelte Individuen vorhan-

den, die eine merkwurdige Vereinigung mannlicher und weibli-

oher Charaktere zeigen.

AUe drei Individuen weiclien von den normalen Mann-
cben und Weibchen in derselben Richtung ab so, dass die

Ubereinstimmungen bedeutend die Divergenzen iiberwiegen.

Sie sind grosser als die Mannchen, denn die Gesammt-
lange des Korpers betragt 6 mm. Sie lassen sich. vor AUem
frontal in zwei Telle zerlegen, den mebr weiblichen vorderen

und den mannlichen hinteren Teil. Der Kopf zeigt bei alien

drei Individuen dieselbe Grestalt, er stimmt mit dem Kopfe
des Weibchens in der Grosse und anderen Cbarakteren mit

folgenden Ausnahmen iiberein. Erstens ist er breiter (Fig. 3),

zweitens ist die dunkle Farbe auf dem braunen Hintergrunde

mehr verbreitet als bei den normalen Weibchen. Es zeigen

sich bei unseren Exemplaren zwar Unterschiede in der Ver-

teilung der dunkleren Flecks, dennoch aber ist alien gemein-

sam, dass die Seiten des Kopfes liber den Augen in einem

gewissen Grade braun bleiben und dass die Schlafen hinter

den Augen jederseits dunkel gefleckt sind. Diese zwei Abwei-

chungen von den Charakteren des Weibchens gehen in der

Eichtung der mannlichen Charaktere. Der weibliche Kopf ist

so gross wie beim Weibchen und sonst so gebildet und sculp-

tiert aber in den Umrissen dem mannlichen Kopfe ahnlich und

auch in der Farbe dem schwarzen mannlichen sich nahernd.

Die Fiihler sind so wie bei dem Weibchen 12 - gliederig,

braun und die Lange der einzelnen Geisselglieder stimmt mehr
mit Weibchen als mit Mannchen iiberein, aber der abgeplat-
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tete Schaft ist kiirzer, nur so, wie 3—5 folgende Geisselglieder

lang also mehr dem maanlichen als dem weibliclien ahnlioh

(Fig. 4).

Der Thorax ist in der Sculptur und der Farbe mit dem
weiblichen iibereinstimmend, doch reicht das Pronotum nicbt

so boch vorne, wodurch eine Ahnlichkeifc mit dem mannlichen

Thorax entsteht. Die dunklen Flecke sind auf dem Thorax

mehr verbreitet als beim Weibchen und dadurch kommt auch

eine Annaherung an das Mannohen, das sohwarzen Thorax hat,

zustande. Die Verteilung der dunkleren Flecke ist assymme-

trisch und dazu noch verschieden assymmetrisch bei jedem

der drei Individuen. Von den dunklen Flecken ist der wich-

tigste vorne am Mesonotura. Er entspricht dem dreieckigen

vorderen Stiick des mannlichen Mesonotums, das beim Mann-
chen glatt erscheint und durch zwei hinten convergierende

Furchen von der librigen Flache des Mesonotums abgegrenzt ist.

Bei unseren Individuen ist der vordere schwarze Fleck des Me-

sonotums ebenfalls glatt aber er entwickelte sich unvoUstan-

dig und assymmetrisch, indem er entweder mehr auf der rech-

ten, oder mehr auf der linken Flache des vorderen Teils des

Mesonotums entwickelt ist. Es ist merkwiirdig, dass in dieser,

eben besprochener Region des Mesonotums die mannliche Farbe

mit der mannlichen Sculptur zusammenhangt. Im Thorax fin-

det man die Anklange an die laterale Sonderung der mannli-

chen und weiblichen Charaktere, wie man auch aus der weite-

ren Berschreibung sehen kann. Es ist also im vorderen Kor-

perteile unserer Ameisen das Intermediare zwischen Weib-

chen und Mannchen mit dem lateral Gesonderten combiniert.

Auch die Bruchstiicke der nach hinten sich verbindenden Fur-

chen des mannlichen Mesonotums haben sich bei unseren Amei-

sen erhalten entweder auf der einen, oder auf beiden Seiten,

im letzten Falle aber nicht als einander symmetrisoh entspre-

chende Theile.

Das Epinotum hat zwei Zahnchen, welche auffallender

sind als die mannlichen Zahnchen, aber kleiner als die weib-

lichen Dome und diese Zahnchen sind nur bei einem Indivi-

duum einander gleich , bei den tibrigen ist eines, in einem
Falle das linke, in dem anderen das rechte assymmetrisch ver-

langert.
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Hier ist nooh. zu bemerken , dass dieser bloss bei zwei

Individuen sichtbare Lateralismus des Epinotums mit demsel-

ben des Mesonotums nicht tibereinstimmt. Bei der vollkomme-

nen lateralen Verteilung der Charaktere miisste man den kiir-

zeren Zahn auf derselben Seite erwarten, auf welcher der vor-

dere sohwarze Meek des Mesonotums iiberwiegfc. In unseren

beiden Individuen ist es aber gerade umgekehrt: das Indivi-

duum mit dem mehr auf der linken Seite entwiokelten sohwar-

zen Fleck hat den ktirzeren Epinotumzahn auf der rechten

Seite, das mit dem mehr mannliohen Mesonotum auf der rech-

ten Seite hat den kurzeren also mehr mannliohen Epinotum-

zahn links.

Petiolus und Postpetiolus sind in der Grestalt mit den ent-

spreohenden mannliohen Korperteilen tibereinstimmend, in der

Farbe und Soulptur sind sie intermediar, aber bei einem Indi-

viduum sind dieselben glatt wie beim Mannchen.
Das eigentliohe Abdomen ist mannlich, denn bei zwei In-

dividuen konnte man B Tergite zahlen , bei einem liess sioh

das ftinfte nicht gut unterscheiden, dagegen hat gerade dieses

Individuum gut sichtbare Genitalanhange, obwohl dieselben

kleiner sind als beim normal ausgebildeten Mannchen, wahrend
die iibrigen zwei Individuen wenigstens klar diese Anhange
nicht zeigen , wie man aus der Fig. B. ersehen kann.

Wir fassen uns noch einmal zusammen. Die eben bespro-

chenen Ameisen zeigen eine anormale Verbindung der weibli-

chen und mannliohen Charaktere von einem allgemein iiber-

einstimmenden Typus. Der vordere Korperteil bis zum Petiolus

ist iiberwiegend weiblich jedoch mit der Abweichung mancher
Charaktere, namentlioh der allgemeinen Gestalt des Kopfes,

der Farbe des Kopfes, der Lange des Puhlerschaftes, der Hohe
des Pronotums vorne, der Soulptur und der Farbe des Meso-

notums, der Zahne des Epinotums in der mannliohen Riohtung.

Petiolus und Postpetiolus mannlich in der Gestalt, zeigen je-

doch bei zwei Individuen eine Abweichung in der Farbe und
Soulptur in der weibliohen Riohtung, endlioh ist das eigentli-

ohe Abdomen mannlich , aber es zeigt eine gewisse Entwioke-

lungshemmung, namentlioh sohwache Entwiokelung der Geni-

talanhange, welch e sogar bei zwei Individuen entweder gar

nicht ausserlioh siohtbar sind oder wenigstens sioh nicht unter-

scheiden lassen.
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Es zeigen unsere Thiere erstens die frontale ^) Sonderung

in den vorderen tiberwiegend weiblichen Teil — mit einigen

aber zwischen Weibohen und Mannchen intermediaren
Charakteren — und den hinteren mannlichen Teil aber mit

einer gewissen Abschwachung der mannlichen Cbaraktere

ohne aber der weiblichen Bichtung und zweitens laterals und

dazu in zwei Fallen gekreuzte Sonderung, welche in der Lage

des dunklen vorderen Fleckes des Mesonotums und der Lange

der Epinotalzahne zum Ausdrucke kommt.
Es ist endlich zu bemerken, dass unsere Thiere iiberhaupt

eine gewisse Entwickelungsstorung verrathen, die nioht nur

Abdomen betrifft sondern auch die Fliigel, die entweder un-

vollstandige oder anormale Aderverteilung , die wir nicht na-

her untersuchten , zeigen. Auch die Fiihlerschafte neigen zu

teratologischen Abweichungen , so ist z. B. bei einem Indivi-

duum ein Schaft im distalen Teile stark gekriimmt.

Was nun die Einreihung der in den drei Individuen vor-

kommenden Abnormitat betrifft, so ist dieselbe ohne Zweifel

in die Klasse sogenannter G-ynandromorphie einzureihen.

Jedenfalls ist aber auch die Combination mit dem Intersexua-
lismus nioht ausgeschlossen und zwar aus dem Grunde, dass

ausser scharf gesonderten auch intermediare Charaktere vor-

kommen.
Es ist also eine bei der Befruohtung oder bei der weite-

ren Zellenteilung stattgefundene, bei alien drei Individuen we-

sentlich dieselbe Storung in der Verteilung der Chromosome,

combiniert mit der zeitlichen und dazu gleichzeitigen Umkeh-
rung der Entwickelung in der Eichtung des einen in die des

anderen Geschlechtes, anzunehmen ^).

Ob unsere Gynandromorphen auch wirkliche Hermaphro-
diten sind, wissen wir nicht, denn ihre Gonadenuntersuchung
steht aus, es ist aber jedenfalls zweifelhaft infolge des ausser-

lich rein mannlichen Charakters des eigentlichen Abdomens.

') Esoherioh. Die Ameise. IL Aufl. Braunsohweig 1917. S. 59—61.
Hermaphroditen.

^) Groldschmidt. Mechanismus und Physiologie der Greschlechts-

bestimmung. Berlin 1920. S. 159.


